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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS
REALIZADA A 29 DE SETEMBRO DE 2020
ATA Nº13
Ao vigésimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, pelas 21h15, realizouse na Sede da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, a sessão da Assembleia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, como previsto no artigo 11º, n.º 1, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 19º, n.º 1, do seu Regimento, sob a presidência do senhor Carlos Manuel de Melo Gomes Areal coadjuvado pelo
senhor Edgar Manuel Lopes Pereira, primeiro secretário, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1: Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 19 de junho de 2020;
Ponto 2: Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da actividade e da
situação financeira da Freguesia;

Ponto 3: Período para Intervenção e esclarecimento ao público;
Ponto 4: Apreciação e Votação da ata resumo (minuta);
Estavam presentes, para além dos mencionados, os seguintes membros da Assembleia de
Freguesia:
Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. João Domingos Verdilheiro Costa (em substituição da Sr.ª

Ana Isabel Machado Carvalho); o Sr. João Pedro Machado Ganchas e Catarina Filomena Neves
de Oliveira Lourenço.
Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva, António Roque Delgado, Mário Barroso Gonçalves Martins e Ângela Isabel Moreira Marcelino.
Pelo Partido Comunista Português, PCP: o Sr. João Luís Vieira Vicente.
Pelo Partido Bloco de Esquerda, BE: Edgar Filipe dos Santos Alves.
Pelo executivo da Junta de Freguesia da União das Freguesias estavam presentes os seguintes elementos: Sr. Presidente de Junta José António de Barros Martins e os Vogais, José Manuel
Cortes Monraia, Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira, Anabela de Sousa Ribeiro Cristóvão
e o Sr. Jorge Manuel Viditas de Sousa.
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Nesta sessão estiveram ausentes: Patrícia Alexandra Maurício Cabral, Ana Isabel Machado
Carvalho, Susana Pombo Delgado Jorge e Isabel Maria Ferreira Camilo Panóias (em substituição
da Sr.ª Patrícia Alexandra Maurício Cabral). Todos os membros justificaram a sua ausência.

Período antes da Ordem do Dia
O Sr. presidente da assembleia face à presença do público, sugeriu a alteração dos pontos da
ordem do dia e a infusão de dois votos de pesar o qual foi unanimamente aceite pelos membros
da assembleia de freguesia.

Ordem do Dia

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 19 de junho
de 2020.
Na ausência de propostas de alteração, a ata foi colocada à votação e foi aprovada por maioria
dos membros com: 8 votos a favor e com 2 votos de abstenção pelo motivo de se encontrarem
ausentes na sessão mencionada.

Ponto 2 - Voto de Pesar a favor do Sr. João Fernando Grais da Costa Esteves.
O voto de pesar foi distribuido pelos membros e lido em voz alta pelo presidente da assembleia.
Na ausência de sugestões o documento foi votado e aprovado por unanimidade dos membros.

Ponto 3 - Voto de pesar a favor do Sr. José Lucílio Rodrigues dos Santos.
O voto de pesar foi distribuido pelos membros e lido em voz alta pelo presidente da assembleia.
Na ausência de sugestões o documento foi votado e aprovado por unanimidade dos membros.
Os votos de pesar serão remetidos às familias dos homenageados.

Ponto 4 – Período de intervenção e esclarecimento ao público.
De forma a cumprir com as normas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, DGS, o
presidente da assembleia antecipou a intervenção do público inscrito, no sentido de não ficarem
nas instalações mais do que o tempo necessário para a sua intervenção e esclarecimento.
Neste ponto, interveio o Sr. Fernando Pina Melo, o Sr. Leonel Domingos Filipe e o Sr. José
Raimundo por ordem de inscrição.
O Sr. Pina Melo abordou a assembleia de freguesia para manifestar o seu desalento pelas
palavras proferidas pelo presidente de junta numa entrevista a um orgão de comunicação. No
seu desalento procurou ser esclarecido relativamente ao corte das árvores efetuado no Mercado
Municipal do Carregado e ao pavilhão gimnodesportivo solicitado para a escola EBI do CarregaASSEMBLEIA DE FREGUESIA, ORDINÁRIA - ATA
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do e para a população. Pediu ainda para ser esclarecido quanto às medidas previstas pelo executivo para combater o contínuo e elevado fluxo de trânsito no Carregado, a ausência de parques e de estruturas para proporcionar algum momento de lazer com a familia, a ausência de
actividades para os cidadãos e quanto à presença do parque de contentores ilegal na urbanização da Barrada. Manifestou o seu desacordo pela construção do parque de estacionamento de
pesados à entrada do Carregado invocando o valor gasto num problema que persiste, agravouse com a mudança de localização e deve ser solucionado pelas empresas proprietárias dos veículos. Termina a sua intervenção apelando ao executivo para que realize um trabalho mais interventivo, de modo a afastar a ideia do Carregado como um simples dormitório, com obras de interesse público e com um trabalho mais apelativo em prol da cidadania e da participação ativa dos
cidadãos pelos assustos da Freguesia do Carregado.
O Sr. Leonel Domingos Filipe, pediu para ser esclarecido quanto há situação atual do Centro
de Saúde do Carregado e há rede de abastecimento de água. Relativamente ao trânsito, solicitou ser esclarecido em que ponto se encontra a situação da passagem da Rua Alferes Machado
Ferrão para uma rua de sentido único.
Reiterou as palavras do Sr. Pina Melo quanto há má localização do Parque de estacionamento de pesados e a persistência dos problemas causados pelos veículos. Pediu ao executivo que
se resolva a situação da falta de estacionamento na zona antiga do Carregado e do parque de
contentores, na Barrada, o mais breve possível, pela via do bom senso. Termina a sua intervenção manifestando o seu desalento pela falta de actividades para os fregueses do Carregado e
deixou o seu protesto: pela permissão de uma oficina de pintura na proximidade do Centro Escolar do Carregado e pelo encerramento das casas de banho no parque de lazer junto ao rio Tejo.
O Sr. José Raimundo, apelou a uma manutenção mais cuidada da estátua existente na Praça
Rosa Silva. Reforça o pedido para o desmantelamento do parque de contentores existente na
Barrada que, no seu ver, deveria ocorrer até às aulas começarem. Reitera as palavras dos seus
vizinhos quanto ao parque de estacionamento de pesados. Termina a sua intervenção de uma
forma ofensiva apelando ao executivo por uma intervenção mais ativa em defesa dos interesses
do Carregado e da sua população mais pobre, o que levou ao presidente da mesa a apelar ao
seu bom senso e a suspender a sessão até o Sr. Raimundo se acalmar.
Perante o exposto o presidente do executivo teve a informar:
A necessidade de piscinas para o Carregado não é uma prioridade perante outras estruturas
que o Carregado necessita.
As árvores, que foram abatidas em redor do Mercado Municipal do Carregado, encontravamse doentes e as suas raízes estavam a estrangular as condutas de água existentes no local. Em
seu lugar irão ser plantadas novas árvores de espécie diferente.
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O pavilhão gimnodesportivo dentro do Carregado é uma prioridade para servir a escola e a
população. O que o executivo pretende é que o pavilhão seja construído dentro do Carregado e
não a meio do caminho para servir outras freguesias.
Não é competência da junta de freguesia fazer obras mas sim pedir obra, e tem sido pedidas
por este executivo. No entanto, há muita coisa feita que não se vê.
Não vai ser licenciada nenhuma empresa de contentores na Barrada. De momento, pensa-se
que a melhor via a adotar é aceitar que a empresa possa demorar alguns meses na sua saída
do que, enveredar pela via judicial e arrastar o problema por anos.
O posto médico do Carregado, a partir do dia 1 de outubro, vai assinar o Protocolo que possibilita o Centro de Saúde alcançar o estatuto de posto de saúde familiar. Este Protocolo torna o
centro de saúde independente do Centro de Saúde de Alenquer que, é o primeiro passo para
poder alcançar o estatuto de PSF. No entanto, ainda existe mais passos a dar em termos de
pessoal e de obra.
A rede de água e a rede de reparação da rede de água no Carregado está em muito mau estado.
A Rua Alferes Machado Ferrão é uma das ruas já assinaladas. O executivo encontra-se a aguardar os sinais homologados para colocar os mesmos.
No momento da construção da oficina de pintura, o presidente do executivo foi informado que
as instalações cumprem os requisitos necessários.
As casas de banho foram temporariamente encerradas de modo, a cumprir as normas da
DGS.

Ponto 5 – Apreciação da informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da
actividade e da situação financeira da Freguesia.
Perante a informação divulgada antecipadamente aos membros da assembleia e exposta pelo executivo por escrito e através de uma breve apresentação em Powerpoint os membros da
assembleia não tiveram nada a declarar.
O membro Carlos Areal, propôs ao executivo a existência de um local onde se explique a importância da simbologia dos touros e das duas ganadarias homenageadas nas rotundas do Carregado.
Solicitou que a empresa responsável pelos oleões seja informada da existência de excesso
de recipientes com óleo junto do contentor colocado na Praceta Gaspar Corte Real, de modo a
que seja revista a escala da sua recolha.
Como presidente de mesa, informou que vai acompanhar o desenvolvimento da situação do
Centro de Saúde do Carregado.
O presidente do executivo informou que a junta está a acompanhar o processo do Centro de
Saúde do Carregado e de momento o problema está na fixação de médicos.
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A Câmara Municipal será informada da situação existente junto dos oleões.
O membro Edgar Alves, perante esta situação de pandemia, questionou o executivo quanto à
data para a inauguração do parque infantil na Barrada.
O presidente de junta informou que o parque infantil é da responsabilidade da Câmara e foi
remodelado sem ter sido solicitado o parecer da Junta de freguesia. Deste modo, só a Câmara
poderá responder à questão colocada.
O membro João Domingos solicitou: a reparação do sistema de contenção dos contentores
do lixo existente no Casal da Varzinha e perto da escola, em Refugidos; o reparo da estrada do
Casalinho e da Rua da Portela; a limpeza do aqueduto existente na Rua do Forno da Telha e a
substituição de algumas lâmpadas nos candeeiros públicos.
O presidente de junta informou que as correntes de contenção serão prontamente substituídas ou reparadas.
O aqueduto já foi limpo e ainda será alvo de uma avaliação no terreno para se verificar o que
ainda se poderá fazer para melhorar as condições no local.
As anomalias na iluminação pública devem ser reportadas à EDP e um cidadão comum o pode e deve o fazer.
Existe uma listagem extensa de estradas que necessitam de alcatroamento, por esse motivo
não é possivel dar uma previsão de quando a estrada será alcatroada.
O membro Mário Barroso, reforçou e informou que a estrada de serventia da Sigrotal também
necessita de ser reparada assim como a estrada da Rua Mártir São Sebastião. Informou ainda
que iniciaram os trabalhos de limpeza da ribeira do Sarra, junto da empresa Europastry, e questiona o executivo se os trabalhos vão ter continuidade.
O presidente informou que a limpeza está a ser efetuada pela Câmara Municipal e só ela poderá informar a ordem de trabalhos.

Ponto 6 – Apreciação e votação da ata resumo (minuta).
Na ausência de deliberações, deu-se por encerrada a sessão, pelas 00:12 do dia 30 de setembro de 2020, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta e aprovada vai ser
assinada nos termos da Lei.

O PRESIDENTE DA MESA,
Carlos Manuel de Melo Gomes Areal
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O 1º SECRETÁRIO DA MESA,
EdgarManuel Lopes Pereira

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA,
Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins
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